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БЛАГОДАРНОСТ: 

 

Авторите биха искали да благодарят на членовете на Постоянния комитет на 

Библиотеките, обслужващи лица в неравностойно положение за техните ценни коментари и 

препоръки относно съдържанието на тази публикация. Искрени благодарности се отправят и 

към много библиотекари от повече от двадесет и пет страни, отговорили на въпросника за 

състоянието на затворническите библиотеки и законодателството, на което подлежат в 

съответните страни. Информацията, предоставена от тях, даде на авторите ценен поглед 

върху много предизвикателства, пред които се изправят библиотечните специалисти в 

борбата за създаване на базови информационни и читателски услуги за  затворници, 

изтърпяващи присъди при условия, вариращи от груби и рестриктивни до хуманни и 

рехабилитационни. 

 

Процесът на изследване на големия брой отговори затвърди мнението на авторите, че 

наистина са нужни тези преразгледани и преосмислени насоки за библиотеките при 

затворите.  

 

Също така, авторите биха искали да изкажат благодарността си и към другите членове на 

екипа по съставянето на насоките - Биргита Ирвал и Мария Хосе Лопез-Хуертас Перез, които 

проведоха библиографски търсения и допринесоха значително с конструктивни коментари и 

градивни предложения. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Цел 

 

Целта на този документ е да предостави инструмент за планиране, приложение и оценяване 

на библиотечните услуги за затворници. Този документ има за цел да служи като модел за 

развитието на национални насоки за затворническите библиотеки. Документът лесно може да 

бъде адаптиран и към местните условия. В същото време, тези международни насоки  

представляват приемливо ниво на библиотечното обслужване, което може да бъде достигнато 

в повечето държави, където националното и местното законодателство подкрепят 

съществуването на библиотеки към затворите. Насоките представляват инструмент както за 

планиране и изграждане на нови библиотеки, така и за оценяване на съществуващи такива. 

Тези насоки могат да бъдат прилагани и при липса на национални изисквания или стандарти. 

 

Освен че представляват удачен инструмент за установяване, управление и оценяване на 

затворнически библиотеки, тези насоки следва да служат и като основна формулировка на 

принципи, що се отнася до правата на затворниците да четат, учат и да се възползват от 

достъп до информация. Насоките са предназначени за библиотекари, библиотечни 

мениджъри, затворнически ръководни органи, законодателни и административни 

правителствени институции, както и други учреждения, отговорни за управлението и 

финансирането на библиотеки към изправителните заведения. 

 

Насоките се отнасят до затвори и други институции от изправителен тип, при които 

населението се равнява или надвишава петдесет души. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Секцията за библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение към ИФЛА(LSDP) 

обезпечава ръководството на библиотеките, асоциациите и правителствените агенции, 

занимаващи се с развитие на специализирани услуги за онези групи от общността, които не 

са в състояние да се възползват от традиционните библиотечни услуги. Тези групи включват 

лица, населяващи болници и затвори, възрастни хора в старчески домове и приемни 

структури за бездомни, глухи, лица във физически неравностойно положение и със забавено 

умствено развитие, както и лица с проблеми при четенето. 

 

В съответствие с тази мисия, членовете на Постоянния Комитет през последното десетилетие 

фокусираха голяма част от работата си върху разработването на насоки за предоставяне на 

библиотечни услуги на различните групи от населението в рамките на сферата на 

професионалната загриженост на Секцията. Тези насоки са публикувани в серията 

Професионални Доклади на ИФЛА, като редовно се преразглеждат и актуализират,  за да 

отразяват както текущите изследвания и практики, така и нарастващото използване на 

библиотечните и информационните науки. Тази публикация е третото издание на Насоки за 

библиотечните услуги за лишените от свобода.  

 

Признавайки необходимостта от предоставяне на  библиотечни и информационни услуги на 

нарастващия брой на лицата, излежаващи  присъди в затворите по света, през 1985 г. LSDP 

създаде работна група, посветена на библиотеките към затворите. В продължение на пет 

години след това работната група проведе няколко конференции, семинари, сателитни срещи 
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и изследвания за повишаване осведомеността за библиотечните услуги в затворите, и за да  

събере информацията, нужна за разработването на такива насоки. Първото издание на   

Насоки за библиотечните услуги за лишените от свобода, редактирано  от Франсис 

Кайзер, е публикувано през 1992 година. Този документ се фокусира върху общи принципи и 

практики.  Изданието е преведено на Испански през 1993 година. Отново под редакцията на 

Франсис Кайзер, през 1995 г. е публикувано второ издание на Насоките, включващо по-

конкретна  информация за нивото на обслужване, размерите на колекциите, персонала, 

финансирането, методите за оценяване и възможните маркетингови подходи. 

През същата година е публикуван и превод на Немски език. 

 

През 2001 година, постоянният комитет на LSDP обстойно разгледа как са се разраснали  

услугите в затворническите библиотеки не само в западните и Европейските държави, но 

също и в няколко развиващи се страни. Освен това бяха разгледани както бивши републики 

от СССР, така и държави, които не са били част от Съветския съюз, но са били негови 

официални съюзници. Комитетът не пропусна да отбележи, че във всички видове библиотеки 

са настъпили изключително бързи и значителни промени, причинени от въвеждането на 

информационни технологии и системи за автоматизация. Бе обособена малка работна група 

със следните цели и функции: 

 

1. Да изследва  как обществените библиотеки са разширили услугите си за 

дистанционен достъп, с цел обслужване и на хора, намиращи се в институции 

(включително затворници). 

2. Да проведе международно изследване на наличната литература за да установи 

конкретния статус на затворническите библиотеки. 

3. Да събере информация относно действащите национални стандарти/препоръки 

и методи за предоставяне на услуги. 

 

Крайната цел бе да се използва тази информация, за да се разработи ново издание на Насоки 

за библиотечните услуги за лишените от свобода, което да се използва през по-голямата 

част на първото десетилетие от двадесет и първи век. Данните от горепосоченото проучване 

са включени в настоящото издание. 

 

ФИЛОСОФИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ 

 

С постепенното възприемане от обществата на по-хуманни и просветени практики в 

криминалното правосъдие и лишаването от свобода, в съответствие с Всеобщата декларация 

на ООН за Правата на човека може да се наблюдава изместване на фокуса от наказанието към 

образованието, рехабилитацията, и конструктивното използване на времето. Така 

библиотеката в затвора става важна част от цялата затворническа среда, оказвайки подкрепа 

на възпитателните, образователните, развлекателните и рехабилитационните програми. 

Библиотеката в затвора също осигурява ниво на "нормалност" в рестриктивната среда, 

играейки ролята на място, където индивидите са свободни да правят индивидуални избори и 

да упражняват самостоятелен контрол върху избраните от тях дейности. Библиотеката 

представлява прозорец към външния свят и може да предоставя много полезна информация 

на тези, които се подготвят да бъдат освободени. 

 

На лишената от свобода личност не е отнето правото на образование и достъп до 

информация и библиотеката в затвора трябва да предоставя материали и услуги, сравними 
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със същите, предоставяни от обществените библиотеки в „свободният свят“. Ограничения в 

достъпа до библиотечните материали трябва да се налагат само когато такъв достъп може да 

представлява заплаха за сигурността в затвора. 

 

Библиотеките към затворите трябва да пресъздават модела на обществените библиотеки, като 

в същото време предоставят ресурси за затворническото образование и рехабилитационни 

програми, както и за други специфични пенитенциарни изисквания, като например колекции 

от правна литература. Специално внимание трябва да се обръща на посрещане нуждите на 

мултикултурните и многоезични потребители. 

 

Библиотеката в затвора трябва да предоставя на затворниците възможности за развиване на 

грамотност, занимание с индивидуални и културни интереси, както и обучение, 

продължаващо през целия живот. Библиотеката следва да бъде източник на ресурси в помощ 

на всички тези дейности. 

 

На международно равнище са приети няколко документа, служещи като основа за 

създаване и поддръжка  на библиотечните услуги за лишените от свобода:  

 

1. Правило номер 40 от Стандартните Минимални правила за третиране на 

затворниците на Обединените нации (1955г.) гласи: „Всяка институция трябва да 

поддържа библиотека, предназначена за употреба от всички категории затворници, 

адекватно комплектувана както с развлекателна, така и с образователна литература, а 

затворниците трябва да бъдат насърчавани да я използват.“ 

 

2.“Хартата на читателя“ (1994г.) разработена от Международния Книжовен Комитет и 

Международната Асоциация на Издателите, публикувана от ЮНЕСКО гласи, че 

„четенето е общочовешко право“. 

 

3. Манифестът ЮНЕСКО и ИФЛА за публичните библиотеки (1995г.) призовава 

същите да обслужват затворници. 

 

4. Докладът за Образованието в затворите, одобрен от Съвета на Европа (Страсбург, 

1990г.) включва глава, разискваща затворническата библиотека. Той препоръчва 

такива библиотеки да функционират в съответствие със същите професионални 

стандарти, както и публичните библиотеки; да бъдат управлявани от професионален 

библиотекар, да задоволяват нуждите и интересите на културно хетерогенното 

население, да предоставят свободен достъп на затворниците, да осигуряват широк 

спектър от дейности, свързани с четенето и грамотността. 

 

В повечето държави по света главната част от индивидите, съставляващи населението на 

затворите имат ограничено образование и умения за живот и произлизат от среди, където 

четенето не е често срещано и популярно занимание. Действително, за значителен брой от 

затворниците е установено, че имат ниско ниво на грамотност и недостатъчни 

професионални умения. Малко от тях са били редовни посетители на публични и 

университетски библиотеки по време на своя живот „навън“. 

 

Това, което лишените от свобода четат, зависи от качеството и релевантността на 

библиотечния фонд. Чрез наличието на квалифициран персонал, колекция от материали, 
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която да отговаря на образователните, развлекателните и рехабилитационните потребности 

на лишените от свобода, както  и предразполагащо физическо пространство, библиотеката в 

затвора може да бъде важна част от живота в затвора и провежданите в него програми. Освен 

това, библиотеката представлява една важна връзка към външния свят. Тя може да бъде 

ефективен инструмент за управление на администрацията на затвора, понижавайки 

пасивността и насърчавайки  конструктивната употреба на времето. И на последно място, 

библиотеката може да бъде жизненоважен информационен ресурс, който би могъл да 

определи дали новоосвободеният нарушител ще успее да се реинтегрира или ще се провали 

„навън“. 

 

 

НАСОКИ 

 

1.Цел 

1.1 Настоящите насоки са приложими към всички институции, в които хората са 

лишавани от свобода. Те могат да бъдат: затвори, следствени арести, съдебни 

болници или други типове институции, ръководени от затворническите  власти. 

Тези препоръки са валидни както за заведения за възрастни, така и за заведения за 

непълнолетни. 

 

2. Администрация 

 

2.1  Националните и/или локални затворнически власти трябва да разработват писмени 

политики за осигуряването на библиотечни услуги. Тези политики трябва ясно да 

очертават мисията и целите, както и източниците на финансиране и 

административните отговорности за библиотечните услуги. Тези политики трябва да 

са базирани на актуалните библиотечни закони и правила и да бъдат редовно 

преразглеждани и обновявани. 

2.2  Политиките на затворническите библиотечни трябва да служат като основа за 

развитието на местните библиотечни процедури, отнасящи се до ежедневните 

дейности и работното време на библиотеката, избора на материалите, 

каталогизирането и обработката, даренията, заемането и достъпа до материалите, 

инвентаризацията и отчисленията, авторското право, колекциите от библиотечни 

данни, персонала, бюджета, услугите, предоставяни на читателите, преразглеждането 

на политиките и употребата на компютърни и информационни технологии. 

2.3  Администрацията и финансирането на библиотеките към затворите варират в 

различните страни (национално министерство на правосъдието, окръжно или 

общинско управление, публични библиотеки или библиотечна система, министерство 

на културата или образованието, и т.н.), а в някои случаи няколко правителствени 

организации споделят тази власт/отговорност и в следствие на това е важно да 

съществува фиксирано законово споразумение/договор което да дефинира 

задълженията на заинтересованите страни и нивата на предоставените услуги. 

2.4  Препоръчително е библиотеката да  развива и да следва дългосрочен план (за 3-5 

години). Планът трябва да се основава на задълбочена оценка на нуждите 

на потребителите. Следва да посочва формулировка на главната мисия или мисии на 

библиотеката (като източник за развлекателно четене, център в подкрепа на 

образованието, източник на материали за самоизучаване и продължаващо обучение, 

културен център, кариерен и работен информационен център, център за правни 
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материали). Освен това този план трябва да съдържа цели, измерими крайни подцели, 

стратегии и методи за оценка. Планът трябва да е одобрен от администрацията на 

затвора. 

2.5  Желателно е да се провежда изследване на ефективността на библиотечната програма 

веднъж на всеки 3 до 5 години,  за да се гарантира следването на политиките и 

процедурите и за да се измерва ефективността на услугите. 

 

3. Достъп 

3.1  Достъпът до библиотеката и библиотечните услуги трябва да е възможен за всички 

затворници, независимо от наложените им ограничения за циркулация и 

местонахождение в затвора. Достъпът до библиотечните служби трябва да бъде 

ограничен единствено в отговор на документирани нарушения на библиотечните 

правила. 

3.2  Затворници с неограничена циркулация в института трябва да имат възможността 

всяка седмица редовно да посещават библиотеката за периоди, чиято продъжителност 

да позволява избор и проверка на материали, осъществяване на справки, правене на 

междубиблиотечни поръчки, четене на материали, които се ползват само на място и 

участие в културни дейности, организирани от библиотеката. 

3.3  Часовете за посещение на библиотеката трябва да бъдат координирани с 

провежданите образователни и трудови програми с цел избягване на конфликти в 

графиците. 

3.4  В случаите, в които на затворниците е позволено да напускат институцията за работа 

или обучение, трябва да бъдат взимани мерки, осигуряващи достъпа им до местните 

публични или академични библиотеки. 

3.5  На изолираните затворници (хоспитализирани, подлежащи на специални грижи или 

изтърпяващи дисциплинарно наказание) трябва да бъде осигурен достъп до 

библиотечния каталог (в печатна или електронна форма) и възможност да поръчват 

материали от главния фонд или по линия на междубиблиотечното заемане. 

3.6  Основният фонд във всеки затвор трябва да наброява поне 100 популярни и актуални 

заглавия, или по 2 книги на затворник (която бройка е по-голяма). Тази колекция 

трябва да бъде обновявана поне веднъж месечно. На всеки затворник трябва да бъде 

предоставена възможност да избира поне две (2) заглавия седмично от този фонд. 

3.7  Признавайки невъзможността за удовлетворяване на всички информационни нужди на 

културно и лингвистично хетерогенната популация на всеки затвор, библиотеката 

трябва да участва в регионална или национална междубиблиотечна заемна система. 

3.8  Библиотеките в затвора трябва да отговарят на съществуващите закони и препоръки 

относно обслужването на читатели с физически и когнитивни затруднения. Такива 

изисквания могат да се отнасят до физическия достъп до библиотечната 

сграда/пространство, както и до достъпа до библиотечни материали в некнижна 

форма, адаптивна екипировка, както и специални дистанционни услуги и помещения 

за провеждането им. (За  по-кокретни насоки вж. Access to libraries for persons with 

disabilities – Checklist, by Birgitta Irvall and Gyda Skat Nielsen. IFLA Professional Report 

No. 89, 2005. ISBN: 90-77897-04). - http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf 

 

4. Физически съоръжения и и оборудване 

4.1  В модерните затворнически институции физическото пространство, заемано от 

библиотеката, трябва да бъде проектирано изключително за библиотечно използване, 

за да улеснява процеса на работа и да бъде функционално. В по-старите институции 

http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
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може да бъде нужно реорганизиране на простраството за повишаване ефективността 

на услугите. В процесите на планиране  трябва да  бъде консултиран специалист по 

библиотечен дизайн. Ефективността и успехът на библиотечните услуги в голяма 

степен зависят от наличието на приветлива и комфортна работна среда. 

4.2  Библиотеката трябва да се намира в централно за затворническия комплекс 

помещение, по възможност в близост до образователния отдел. Библиотеката трябва 

да бъде леснодостъпна за възможно най-голям брой затворници, включително лицата 

във физически неравностойно положение. 

4.3  Библиотеката трябва да бъде бъде автономно и охранимо пространство. Дизайнът 

трябва да включва: 

 осветление, годно за четене, работа с компютри и други специфични 

библиотечни функции; 

 стените, подът и таванът трябва да бъдат  звуково изолирани; 

 климатичен контрол т.е. отопление, охлаждане, вентилация; 

 стелажи и пр., пригодени за подходяща  товаропоносимост;  

 електрически контакти и изходи на данни, достатъчни да обезпечат 

техническото и електронното оборудване; 

 охранимо хранилище; 

 телефон за външна връзка; 

 електронна комуникационна система за спешни случаи; 

 

4.4  Библиотечната площ трябва да бъде достатъчно голяма, за да вместява читателските 

дейности, работата на персонала, съхранението и излагането на материалите, 

включително: 

 

 справочна станция с гише и отделения за съхраняване на документацията 

 справочно бюро; 

 библиотечен офис; 

 работна стая за техническа обработка, компютърно оборудване, стелажи, 

ниши, колички и маси; 

 стелажи за библиотечни материали (книги,списания, вестници и 

аудиовизуални материали); 

 пространство за излагане на книги и промоционални материали; 

 столове и маси за четене; 

 слушателски места; 

 компютри за читателска употреба; 

 копирна машина; 

 място за групови дейности.  

 

4.5  Пространството за четене/учене за потребителите трябва да бъде достатъчно, за да 

побира минимум 5% от населението на институцията, или максималния брой лишени 

от свобода, допускани до библиотеката. Пространството  за сядане, включващо маси и 

пътеки, трябва да бъде 2.5кв. метра за читателско място. 

4.6  Стелажното пространство трябва да бъде 15 кв. метра за всеки 1000 тома. 

4.7  Работното пространство трябва да бъде  9 кв. метра за служител. 

4.8  Библиотечният офис трябва да бъде с минимална площ от 9 кв. метра. 

4.9  Пет процента (5%) от общата библиотечна площ трябва да бъде отделена за 
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„специална употреба“ за специфично библиотечно обзавеждане и оборудване 

(автоматизирани или традиционни картотеки, стелажи с речници и атласи, читателски 

компютри, пишещи машини, копирни машини, изложби на предмети на изкуството 

или медия) 

4.10  Обзавеждането и оборудването трябва да бъдат избирани в съответствие с тяхната 

ефективност, удобство, привлекателност, леснота на поддръжка и трайност. 

Обзавеждането и апаратурата трябва да бъдат разположени в конфигурации, 

съответстващи с мерките за сигурност. С нарастването и промяната на нуждите се 

препоръчва модулното обзавеждане поради неговата гъвкавост. 

 

5. Информационни технологии 

5.1  Библиотеката в затвора трябва да предоставя възможност за работа с текущите 

информационни технологии в максимална степен, доколкото това не е в разрез с 

правилата за сигурност. 

5.2  Библиотеката трябва да борави с автоматизирана система за заемане и каталожна 

система, използваща библиографска база данни в международен стандартен формат 

(MARC 21). 

5.3  Достъпът на потребителите до компютри, снабдени с мултимедиен софтуер, е 

препоръчителен за информационните, образователните и развлекателните занимания. 

5.4  Библиотечният персонал трябва да има достъп до интернет и имейл за да може да 

отговаря на информационни запитвания, да провежда търсения в уеб-базирани 

библиотечни каталози, да комуникира с колеги и дистрибутори на материали, да 

следва отдалечени образователни курсове и да участва в междубиблиотечно заемане. 

5.5  В случаите, в които охранителната мрежа на затвора позволява, на лишените от 

свобода трябва да бъде предоставян контролиран достъп до интернет за образователи 

и лечебни цели, както и за подготовка за реинтеграция. 

 

6. Персонал 

6.1  Всички библиотеки към затвори, независимо от техния размер, трябва да бъдат 

надзиравани или ръководени от професионален библиотекар с нужната квалификация 

и умения, придобити чрез университетска степен в полето на библиотечно-

информационните науки, или еквивалентна диплома от библиотечни катедри.   

6.2  Всички затвори с население над 500 души трябва да имат на разположение 

професионален библиотекар на пълно работно време. В затворите с население над 

1000 души трябва да работят  двама (2) библиотекари. По-малките затвори могат да 

редуцират часовете, в които библиотеката е обслужвана от професионален 

библиотекар, както следва: 

-за затвори с население от 0 до 300 души - 24 часа седмично 

            -за затвори с население от 301 до 499 души - 30 часа седмично 

6.3  Допълнителен персонал трябва да се наема съгласно с нуждите на институцията. 

Общият брой на персонала може да варира съгласно популацията на затвора и 

следните фактори: 

 

 броят часове, в които библиотеката е отворена; 

 големината, степента на достъп  и устройството на библиотеката; 

 броят потребители, допустими в библиотеката по всяко време; 

 броят на провежданите в библиотеката програми; 

 броят на филиалите или местата за доставки на книги; 
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 броят и големината на пространствата с ограничен достъп; 

 нивото на автоматизация; 

 ограниченията за заемане в затворническия комплекс; 

 броят и типовете налични образователни и рехабилитационни програми. 

 

6.4  Целият библиотечен персонал трябва да притежава нужните професионални и 

технически квалификации за работа с читатели, както и за оперативна поддръжка на 

библиотеката. 

6.5  Библитечният персонал  трябва да бъде запознат с множеството комплексни 

ифнормационни нужди на лишените от свобода и да притежава нужните личностни и 

комуникационни умения, за да работи ефективно в затворническата среда. 

6.7  Библиотечният персонал може да бъде  наеман от ръководството на затвора, 

публичната библиотечна система, академична библиотека или културна институция. 

6.8  Заплатите и облагите за библиотечния персонал трябва да бъдат сравними с тези на 

служителите с еквивалентна квалификация и отговорности, заети в публичните 

библиотеки, или със същите, които биват заплащани от работодател за заемането на 

подобни длъжности. 

6.9  На библиотечния персонал трябва да бъде предоставена възможност да участва в 

професионални организации, да поддържа професионалното си развитие и да участва 

в програми за  продължаващо образование. 

6.10   Библиотечният персонал трябва да предоставя услуги на всички лишени от свобода 

без дискриминация и да уважава правото на личен живот на библиотечните 

потребители 

6.11  Затворът може да наема лишени от свобода за работа в библиотеката. Те трябва да 

бъдат избирани на базата на техните умения, опит и запознатост с библиотечните 

дейности и процеси. 

6.12  За работа в библиотеката могат да бъдат наемани доброволци. Те трябва да бъдат 

наемани не вместо редовния платен персонал, а за да предоставят допълнителна 

поддръжка и специални програми в зависимост от необходимостта. 

6.13  Както наетият сред затворниците персонал, така и доброволците трябва да се включат 

в широка ориентировъчна програма и да преминат през практическо обучение на 

място. 

 

7. Бюджет 

7.1  Агенциите/властите, отговорни за затворническите библиотеки, трябва да подсигурят 

финансирането на библиотеката като автономно звено и ежегодното отпускане на 

суми, покриващи заплатите на служителите, библиотечните материали, абонаментите, 

оборудването, поддръжка на ползваните информационни технологии, консумативите, 

договорните услуги, междубиблиотечния обмен, членските вноски за участие в 

консорциуми и мрежи, обучението на персонала и таксите за абонаменти на бази 

данни. 

7.2  Дългосрочният библиотечен план (вж. 2.4) трябва да служи като основа за съставяне 

на годишният бюджет. 

7.3  Годишният бюджет трябва да бъде разработен и ръководен от главния библиотекар. 

7.4  Библиотечният персонал трябва да разработва годишен отчет на дейностите, който 

съдържа разноски, статистики за дейността на библиотеката и резултатите от 

провежданите програми. 

7.5  Годишният бюджет за библиотечни материали трябва да бъде изчисляван на базата на 
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една от следните две формули: 

 

А) За затвори с население над 500 души, средната цена (в локална валута) на една (1) книга с 

твърди корици с общ характер да служи като основа за изчисляване на минималния бюджет 

за дадена библиотека: 

 

Средната цена на не-художествена книга с твърди корици x 70% от броя на затворниците + 

10% за загуби (пр. 500 лишени от свобода x 70% от 32 евро= 11,200 евро+ 1,120 евро (10% от 

11,200)= 12,320 евро. Тази формула не налага непременното закупуване на книги с твърди 

корици, но представлява прост инструмент за изчисляване на общия бюджет за всички 

типове библиотечни материали. Бюджетът за материали следва да нараства заедно с цената 

на книгите. 

 

ИЛИ 

 

Б) За затвори с население под 500 души годишният минимален бюджет трябва да бъде 

достатъчен да замени 10% от колекцията. 

 

 7.6 Стартовият бюджет за материали за новите библиотеки трябва да бъде достатъчен 

за осигуряване изпълнението на поне 50% от функциите на завършената библиотека. 

Допълнителни средства извън редовния бюджет в такъв случай трябва да бъдат 

отделяни всяка година в продължение на четири (4) години, позволявайки да бъде 

събран пълен фонд в рамките на пет (5) години. 

 

8. Библиотечни материали. 

8.1  Библиотечният фонд трябва да включва книжни и алтернативни материали, 

отговарящи на информационните, образователните, културните, развлекателните и 

рехабилитационните нужди на населението на затвора. Той трябва да покрива широка 

гама от книжни и некнижни материали подобни на тези, които могат да бъдат 

намерени в публичните и училищните библиотеки. 

8.2  Библиотечният фонд трябва редовно да бъде подобряван с новонабавени материали, 

подбирани от професионални библиотекари. Планираните придобивки могат да бъдат 

допълвани от дарения, ако дарените заглавия отговарят на нуждите на библиотеката. 

8.3  Междубиблиотечното заемане трябва да бъде използвано за допълване на 

библиотечния фонд, но не и като заместител на планираното развитие на фонда. 

8.4  Библиотечният фонд трябва да бъде управляван и поддържан съгласно 

професионалните стандарти; да бъде ефективно излаган и активно популяризиран. 

8.5  Материалите трябва да бъдат  избирани съгласно план/политика за комплектуване 

съобразен/а с демографската структура на населението на затвора. Планът/политиката 

за комплектуване трябва изрично да заявява, че няма да практикува цензура в избора 

на материалите, в изключение на случаите, в които за конкретно заглавие/артикул се 

знае, че представлява заплаха за сигурността в затвора. Материалите следва да са 

съобразени с: 

 етническия/културния състав, възрастта, нивото на грамотност и образование и 

езиците, използвани от лишените от свобода; 

 нуждата от материали, подготвящи затворниците за тяхното реинтегриране в 

обществто, включително информация за обществени ресурси, групи за подкрепа, 

трудови и жилищни възможности, образование и квалификационни курсове; 
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 нуждата от справки и други материали, свързани с програми, провеждани от 

институцията (лечение на алкохолизъм и наркотични зависимости, курсове за 

контролиране на гнева, курсове за родители, ограмотителни програми, изкуство и 

музика и т.н.); 

 метод за препоръчване на заглавия, както и метод за обработка на заявките за 

отстраняване на заглавия от колекцията; 

 процесите по отчисляване на остарелите и ненужни материали от колекцията; 

 процесите по обработка на даренията; 

 

8.6  Критериите за подбор трябва да включват, но не да бъдат ограничени до: 

 

 съгласуване на темата и стила с целевата аудитория; 

 съответствие с интересите и нуждите на затворниците; 

 отношение на критиците,  рецензентите и публиката; 

 естетическа, социална, научна и културна значимост; 

 точност на фактите; 

 формат, подходящ  за библиотечно използване; 

 приложимост към съществуващия библиотечен фонд и предметния му обхват; 

 цена. 

 

8.7  Библиотеката трябва да се стреми да развива „балансиран“ фонд, който да предоставя 

широк спектър от идеи и гледни точки. Критериите под точка 8.6 не трябва да се 

използват за изключване на определени материали, които могат да бъдат непопулярни 

сред дадени групи от затворническото население. 

8.8  Дарените материали трябва да бъдат подложени на същите критерии за подбор, 

каквито се прилагат за закупените.  

8.9  Библиотечният фонд трябва да включва следните типове материали (както на роден, 

така и на чужди езици, в случаите, в които е нужно): 

 справочници с универсален обхват; 

 художествена литература в широк спектър от жанрове (романи, мистерии,      

криминални романи, научна фантастика, фентъзи, хорър и др.); 

 биографии; 

 нехудожествена литература, обхващаща стандартните отрасли на знанието по 

класификацията на Дюи, с акцент най-вече над самоучители, житейски умения и 

лични връзки; 

 правни материали (за посрещане на информационни нужди, както и 

конституционни и съдебни изисквания); 

 поезия (особено популярна в затворите); 

 комикси и графични романи (както за начинаещи читатели, така и за напреднали 

привърженици на жанра); 

 материали за самообучение (за подпомагане на дистанционното образование/ 

курсовете по кореспонденция и продължаващо обучение); 

 лесни за четене материали (за потребители с проблеми с четенето и затворници с 

майчин език, различен от официалния); 

 книги с едър шрифт (за лица засегнати от проблеми със зрението); 

 аудиокниги (за всички потребители, както и за тези с проблеми с четенето или 

зрението); 
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 аудио и визуални материали, мултимедия и компютърен софтуер (където е налично 

оборудване); 

 обществена информация (брошури, указатели, наръчници и др. за подготовка за 

освобождаването и търсене на работа); 

 материали за общо и математическо ограмотяване (за подобряване на уменията за 

четене, писане и смятане); 

 пъзели, игри (образователни и развлекателни); 

 списания (общи и предметно ориентирани - за всички потребители); 

 вестници (за да се поддържат всички затворници информирани за световните и 

локални събития, и да се поддържа връзката им с общността); 

8.10  Достатъчно  материали в алтернативни форми трябва да бъдат  предоставяни, за да се 

посрещнат нуждите на затворниците, които не могат да използват конвенционалните 

печатни формати (включително лица с физически и когнитивни проблеми, както и 

тези с проблеми с четенето и възприемането). Тези материали могат да бъдат набавяни 

чрез междубиблиотечен обмен. 

8.11  Броят на материалите, представляващи минималния „адекватен“ фонд варира в 

зависимост от много фактори, включително: броя на населяващите затвора, нивото на 

инкарцерация, броя филиални колекции, средната дължина на престоя, броя на 

провежданите трудови и образователни програми, позволения брой седмични 

посещения на библиотеката и обхвата на програмите/дейностите, предлагани от 

библиотеката. Вземайки предвид тези фактори, обща препоръка към библиотеката с 

пълен набор от функции е да притежава минимум от следните материали (от често 

търсените заглавия трябва да има по няколко копия): 

 

 КНИГИ: Фонд от 2000 заглавия или десет (10) заглавия на затворник – избира 

се опцията с по-висока стойност.  

 СПИСАНИЯ: Минимален фонд от 20 заглавия или един абонамент за двадесет 

(20) читателя - избира се опцията с по-висока стойност.  

 ВЕСТНИЦИ: Местни, национални и чуждестранни - броят трябва да бъде 

разпределен на базата на географските региони/държавите, към които 

затворниците принадлежат. 

 АУДИОВИЗОУАЛНИ МАТЕРИАЛИ, МУЛТИМЕДИА И СОФТУЕР – 

количество, достатъчно да покрива базовите нужди и да поддържа текущите 

програми в затвора. Допълнителни материали могат да се набавят чрез 

международен библиотечен обмен, регионални консорциуми или национални 

колекции. 

 

8.12  Всички библиотечни материали следва да бъдат класифицирани и каталогизирани в 

съответствие с национални и/или международни стандарти. Ако е наличен достъпът 

до библиографски бази данни, каталожните данни трябва да се набавят от подобни 

източници, което ще елиминира нуждата от вътрешно каталогизиране. 

8.13  Библиотечните материали трябва да се поддържат  в добро състояние, трябва да се 

маркират със сигнатури и да се подреждат с оглед възможно най-лесен достъп. 

8.14  Силно се препоръчва автоматизирана система за каталогизиране и заемане, за да се 

оптимизират възможностите за търсене, да се улесни управлението на фонда и по-

лесно да се следи неговото позлване. 
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9. Услуги и програми 

9.1  Обхватът и нивото на библиотечните услуги, извършвани за лишените от свобода, 

трябва да се базира на демографския профил на населението на затвора и 

дългосрочният план на библиотеката (вж. 2.4). Услугите за потребителите трябва да 

включват, но не и да бъдат ограничени до: 

 

 справочни и информационни услуги за наличните материали и, там където е 

осъществимо, предоставянето на интернет-ресурси, отговарящи на 

потребителските нужди от факти и данни; 

 

 консултантски услуги за читателите - да се препоръчват на потребителите 

материали, съобразени с техните интереси и ниво на  грамотност; 

 

 стандартна библиотечна лекция за ориентация и инструкции за ползване на 

библиотеката; 

 

 междубиблиотечно заемане - да се предостави достъп до фондовете на други 

библиотеки посредством участие в регионални и национални системи, мрежи или 

други кооперативни сдружения; 

 

 доставяне на специфични материали за потребителите с  увреждания (например 

материали от националните библиотеки за слепите, групи за подпомагане на хора с 

увреждания и т.н.); 

 

9.2  Библиотеката трябва да предоставя услуги на лишените от свобода, сравними с тези 

предоставяни на свободното население (вж. също 3.4  и 3.5). 

9.3  Библиотеката трябва да организира и подпомага набор от дейности и програми, 

популяризиращи четенето, грамотността и културните дейности. Такива програми 

предоставят възможност за креативна употреба на времето и подобряване качеството 

на живота. Освен това, те насърчават развитието на социалните умения и подобряват 

самочувствието. Затворническите власти трябва да са наясно, че затворниците, заети с 

продуктивни занимания, по-рядко създават проблеми и смущения. Примери за 

интересни и релевантни библиотечни програми са: 

 

 авторски представяния; 

 книжни клубове и дискусии; 

 литературни и „фактови“ викторини,  използващи библиотечни ресурси; 

 курсове по творческо писане; 

 музикални програми;  

 работилници за предмети на изкуството и изложби; 

 ограмотителни програми; 

 празнични и културни чествания; 

 изложения на професии. 

 

Не всички тези активности са подходящи за всички типове затвори. Програмите, 

организирани от библиотеките, трябва да са съвместими с цялостната мисия на 
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затвора и трябва да бъдат одобрени от администрацията. 

 

10. Комуникации и маркетинг 

 

10.1  Библиотечният персонал в затвора трябва да поддържа отворена двустранна връзка с 

потребителите и да приветства предложения. Препоръчват се проучвания за 

удовлетвореността на потребителите. Доверието към библиотеката ще бъде 

значително повишено, ако читателските препоръки бъдат осъществявани 

своевременно. 

10.2  Трябва да се полагат допълнителни усилия за комуникация с чуждоговорящите, 

понеже тези затворници са затруднени в участието в образователни и други програми 

на затвора. 

10.3  Библиотечният персонал трябва да поддържа връзка с другите затворнически звена, 

предлагайки помощ и ресурси. Библиотечният персонал може да увеличи значимостта 

на библиотеката в очите на администрацията посредством участие в 

междудисциплинарни програми, консултативни комитети и специални проекти. 

Образователният и медицинският персонал трябва да бъде насърчаван да води класове 

и  групи от затворници в библиотеката. 

10.4  Препоръчително е да се сформират консултативни комитети от представители на 

различните звена в затвора, както и от затворническите групи. Членовете на комитета 

могат да действат като застъпници за библиотеката и да бъдат много полезни в 

предоставянето на обратна връзка на библиотечния персонал. 

10.5  Библиотекарите, работещи в затвора, често се чувстват изолирани и лишени от 

нормални контакти с техните колеги „отвън“. Изолацията може да бъде прекъсната,  

като те станат част от професионална мрежа, участват в интернет дискусионни групи, 

или като се абонират за бюлетини, участват в професионални конференции и 

работилници, допринасят за професионалната литература и участват в лекции пред 

студенти, изучаващи библиотечно дело. 

10.6  Библиотечният персонал може да популяризира ползването на библиотеката и нейните 

материали по много начини. Ефективните начини за привличането на хора в 

библиотеката могат да включват публикуване и широко разпространяване на 

привлекателни библиотечни брошури и организиране на обучения по библиотечно 

ориентиране за нови затворници.  

10.7  В допълнение към организираните от библиотеката дейности, персоналът и 

назначените към библиотеката затворници могат да подготвят: 

 отраслови библиографии; 

 списъци с новопостъпили материали; 

 пътеводители и показалци; 

 изложби на книги и предмети на изкуството; 

10.8 Библиотеката може да увеличи посещаемостта си като изпълнява ролята на централно 

разпределително звено на публикации, свързани със социални инициативи и  чрез 

изпълнение дейността на справочен център за външни помощни организации. 

 

Превод от английски: Теодора Костадинова 
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